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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода декември 2018 г.
– май 2019 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище председателят два пъти в годината внася за
разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
С Решение № 14 по Протокол № 45 от 18.12.2018 г. бе приет отчета на ОбС за
периода юни - ноември 2018 година. От тогава до сега Общинският съвет проведе 8
заседания, взети са общо 104 решения. Всички заседания бяха редовни, без провален
кворум. Постоянните комисии заседаваха делово и в зависимост от предложените за
разглеждане материали. Там се дискутираха и всички постъпили писма, сигнали, жалби,
заявления, искания от граждани и институции. Свои заседания проведоха и комисиите за
планиране на средства за финансиране на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми и за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби.
Ето и най-важните решения, по които местният парламент е взимал отношение през
периода:
Проекто-бюджетът на Общината за 2019 година бе обстойно обсъден от всичките
пет комисии в законовите срокове. Бюджетът на общината бе приет на 31.01.2019 година.
Одобрена бе бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности за периода 2020-2022 г. Дадено бе съгласие за утвърждаване на разходи
за командировки в страната на кмета на Община Търговище и на председателя на
Общински съвет Търговище за IV- то тримесечие на 2018 г. и I-во тромесение на 2019 г.
Общинските съветници дадоха съгласие за определяне размера на индивидуалните
основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Търговище;
одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Търговище, извършени
от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище през 2018 г.; кандидатстване за
финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 за финансово
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подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения с проект
„Обновяване и ремонт на спортна зала по вдигане на тежести в двора на Спортно училище
„Никола Симов” гр. Търговище”; подготовка за кандидатстване по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; участие на Община Търговище във Фонд
„Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ; подготовка за кандидатстване за
получаване на финансиране от фонд „Социална закрила”; предложение за сключване на
Договор за разпределение (делба) на изградените обекти от сдружение ЗЗД за изграждане
на ВЖБ на ТПК „Прима”; приемане на Критерии за администриране, класиране и
управление за предоставяне на средства в размер на 2500 лв. от Община Търговище на ФК
„Светкавица” Търговище.
Няколкократно бяха гласувани промени по бюджета за 2018 г. и 2019 г., промени за
четвърто тримесечие на 2018 г., промени за първо тримесечие на 2019 г.; актуализира се
списъка за капиталови разходи за 2019 г.
Приета бе план-сметка за разходи по услуги по хигиенизиране и чистота на
територии за обществено ползване, събиране и транспортиране на битови отпадъци до
инсталация за тяхното третиране в община Търговище и обезвреждане на отпадъци в
Регионално депо за неопасни отпадъци за 2019 г.
Съществена част от решенията на ОбС касаеха управлението и разпореждането с
общинската собственост и предизвикваха сериозни дебати, както в комисиите, така и на
сесии:
- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост –
1 бр.;
- безвъзмездно право на управление – 4 бр.;
- продажба на общински поземлени имоти – 1 бр.;
- продажба на общински недвижими имоти – 1 бр.;
- отдаване под наем на части от имоти общинска собственост – 10 бр.;
- предоставяне на помещение общинска собственост – 2 бр.;
- предоставяне на полски пътища за стопанската 2018-2019 г.;
- одобряване на ПУП – 2 бр.;
- изработване на ПУП – 8 бр.;
- предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие – 3 бр.;
- изменение на ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии,
собственост на Община Търговище през 2019 г.;
- утвърждаване цена на услуга, която се събира от участниците в “Изложение
Търговище 2019”.
- издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия
устройствен план на Община Търговище в обхват на поземлени имоти по кадастралната
карта за землището на с. Кралево, община Търговище;
- издаване на разрешение за изработване на Специализирана план-схема за елементи
на техническата инфраструктура за обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП
„Никола Симов” до табло тип ТЕПО за Жилищна сграда на пет етажа в УПИ XII, кв. 121,
гр. Търговище.
През периода приехме изменения и допълнения в Наредба за осъществяване на
търговската дейност на територията на община Търговище; в Наредбата за условията и
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реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. Приехме
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове
в Община Търговище; Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални
жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на
територията на гр. Търговище” по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020г.; Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община
Търговище.
Общинските съветници подкрепиха предложените:
- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
през 2019 г.;
- План за действие за общинските концесии в Община Търговище;
- Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2019
г.;
- Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортнотуристическа дейност за 2019-2020 г.;
- Общинска програма за закрила на детето 2019 година;
- Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби за 2019 г.;
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2019 г.;
- Разпределение на набрани средства по § 17, ал. 1 от преходните и заключителни
разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане на правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове;
- Механизъм за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски
пътнически превози по утвърдени транспортни схеми в община Търговище;
- Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Търговище.
През отчетния период Общинският съвет разгледа, обсъди и прие следните
информации и отчети, касаещи дейността на отделни звена:
- Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през мандат 2015 –
2019 г. за периода 01.01.2018-31.12.2018г.;
- Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2018 г.;
- Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - гр.Търговище за периода м.
юни 2018 г. – м. ноември 2018 г.;
- Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода юни – ноември 2018
година;
- Отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2018 година;
- Отчитане на дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2018 г. и
промяна в състава на Съвета;
- Годишен отчет за 2018 г. по изпълнение на „Програма за управление на
отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015 – 2020 година”;
- Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община
Търговище през 2018 г.;
- Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г.;
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- Годишен доклад за извършените дейности и изразходваните бюджетни средства от
читалищата на територията на община Търговище за 2018 г.;
- Доклад за управление на горските територии за 2018 г.;
- Годишен отчетен доклад за 2018 г. за наблюдение изпълнението на Общински план
за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.
Приети бяха годишните финансови отчети на търговските дружества със 100%
общинско участие за 2018 г. Продължен бе срока на договора за възлагане управлението
на общинското дружество „Адапт” ЕООД и „Знаме” ЕООД. През отчетния период
Общинският съвет упълномощи представителите на Общината да участват в Общите
събрания на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, “Водоснабдяване и канализация”
ООД, “МБАЛ – Търговище” АД.
Извършени бяха промени в общинската транспортна схема и се определиха
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
Общинският съвет прие редица решения в социалната сфера:
- Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Търговище” - 1 бр.;
- Актуализиране на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Търговище 2016 г. – 2020 г.” и приемане на Годишен план за действие за 2020 г.
по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище
2016 г. – 2020 г.;
- Изменение и допълнение на Система от правила и критерии за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на град Търговище;
- Отпускане на средства за финансиране на двойки, семейства и лица с
репродуктивни проблеми;
- Общински годишен план за младежта за 2019 година;
- Общински план за защита при бедствия;
- Именуване на улица на името на Пеньо Атанасов Колев – Бомбето;
- Опрощаване на публични задължения към държавата;
- Закриване на второстепенни разпоредители;
- Прекратяване на договор с преимуществен ползвател на ученически автобус.
Уважаеми колеги, във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет
Търговище да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище приема Отчета на ОбС за периода декември
2018 – май 2019 година.
Вносител:
/инж. Хатидже Алиева/
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